
LXXXII. sesja Rady Miejskiej w Radomiu w dniu 24.09.2018r. o godz.  9.00 w sali 

Urzędu Stanu Cywilnego w Radomiu przy ul. Moniuszki 9. 
  

Porządek sesji: 

1. Przyjęcie protokołów z LXXIX., LXXX. i LXXXI. sesji Rady Miejskiej w Radomiu. 
2. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej.  
3. Wystąpienia parlamentarzystów i dyskusja. 
4. Informacja z realizacji budżetu Gminy Miasta Radomia za I półrocze 2018r.oraz informacja  
    o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 
    2018 – 2040 za I półrocze 2018r.  
5. Informacja Prezydenta Miasta Radomia z realizacji „Radomskiego Programu Drogowego…” ,     
    „Przebudowy drogi krajowej nr 9 i 12 w Radomiu…” oraz budowy „Trasy N-S…”.  
6. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi Prezydenta Miasta. 
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: 
    1) dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2018r. oraz zmiany Wieloletniej Prognozy  
        Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata 2018 – 2040 – druki nr: 677, 678, 
    2) upoważnienia Prezydenta Miasta Radomia do przeprowadzenia postępowania w celu  
        wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Gminy Miasta  
        Radomia za lata 2018 – 2019 – druk nr 668, 
   3) zmiany Uchwały nr 517/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28.08.2017 r. w sprawie  
        przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
        „Wośniki” – druk nr 670,  
   4) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wośniki” – druk  
       nr 671, 
   5) ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali  
       wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Radomia – druk nr 673, 
   6) udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 9 przy ul. Zientarskiego 8  
       w Radomiu – druk nr 672, 
   7) zmiany podziału środków z PFRON na realizację przez powiat zadań z zakresu rehabilita- 
        cji zawodowej i społecznej w 2018r. – druk nr 669, 
   8) nadania nazwy oraz zmiany nazwy ulic w mieście Radomiu – druki nr: 674, 675, 
   9) wyrażenia zgody na wzniesienie i lokalizację pomnika – figury postaci literackiej Onufre- 
        go Zagłoby – druk nr 662, 
   10) ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe osób w autobusach komunikacji miejskiej                   
          w Radomiu oraz w sprawie ustalenia wysokości opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej   
          - druk nr 676, 
  11) wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości Skarbu Państwa, położonej  
         w Gminie Gózd, ob-ręb0006 – Kiedrzyn, na czas oznaczony, tj. do dnia 08.09.2040r. – druk  
         nr 679. 
8. Informacja o pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej.  
9. Sprawozdanie delegata Miasta Radomia z posiedzenia Związku Miast Polskich. 
10. Sprawy różne i wolne wnioski: 
      1) stanowisko w sprawie ustąpienia z funkcji Przewodniczącego Rady Miasta Radomia  
          Dariusza Wójcika, 
      2) informacja na temat sytuacji w Spółce RADPEC S.A.- prezentacja procesu 
         inwestycyjnego, 
     3) przedstawienie sytuacji zalewania posesji mieszkańców dzielnicy Obozisko.  
 
 
       Wz. Przewodniczącego Rady Miejskiej 
         Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 
 
                  Jerzy Pacholec 


